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V ياوورشتیوبيرمجموعه

يادداشت دبيرمجموعه

 کصددشـصتیسـالیپسیرزیرنتشـاایکتابیودارنیسـازیوراد ن،یتکاملْیو گری
»فقطی کینظر ه«یوایکپااینظر هیهاییو گرینیست.یهیچیورنشگاهچیوایجهانیدی
ر ررنیدجوویندراویکهینظر هیرییجزیتکاملیاریوابااۀیمپشأیدیتپوعیگونهیهایتدا سی
کپدیدی»نظر هیهاییو گر«یعمدتاًیمحددویبهیمحافلیغیرورنشگاهچیدیغیرعلمچی

دیوایورنشگاهیهاینیزیمحددویبهیغیرز ستیشپاسانیماندهیرست.ی
 کصددشصتیسالیپسیرزیرنتشاایکتابیودارنیسازیوراد ن،یرکپونیبحثی
نهیبریسرینظر ۀیتکاملیبلکهیبریسریرنقالبیوراد پچیرستیکهیپسیرزیرنقالبی
کوپرنیکچیبزاگتر نیوستاداویبشریوایتعیینیجا گاهیردیواینظامیکائپاتیرست.ی
همانیطوایکهیرنقالبیکوپرنیکچیباعثیربطالینظر ۀیمرکز تیفیز کچیمایوای
کیهانیشد،یرنقالبیوراد پچیهمیمشغولیربطالینظر ۀیمرکز تیز ستچیمانیوای

مجموعۀیموجوورتیزندهیرست.
ر نیرنقالبیحتچیوایغربینیزیهپوزیوایجر انیرستیدیهضمینتا جیآنیبهی
یپدیسدهیدقتینیازیوراو.یمهمیتر ِنیر نینتا ج،یردلیقبولی»غیرضرداییبوون«ی
)contingency)یدجوومـانیدیودمییقبـولی»پیوسـتگچ«ی)continuity)یآنیبـای

و گـریموجـوورتیزنـدهیرسـت.یغیرضرداییبوونی عپچیر پکـهیدجوویماینتیجۀی
رتفاقـاتیتکاملـچیرسـتیدیریگـریزمانیبهیعقبیبازمچیگشـتیدیتکامـلیودبااهی
رتفاقیمچیرفتاو،یهیچیمعلومینبوویماینیزیودبااهیرزجملۀیمحصوالتیآنیباشیم.ی
پیوستگچینیزی عپچیتفادتیمایبایموجوورتیزندۀیو گریتفادتچیماهوییدیکیفچی

نیست.یمایتپهایکمچیرزیموجوورتیزندۀیو گریپیچیدهیتر م.ی
ر پهایرماینتا جچینیستپدیکهیهمهیبایآنیمورفقیباشپدی ایبتورنپدیبهیآسانچی
هضمیکپپد.یحتچیسازگاایکرونیباداهاییو پچیبایر نینتا جینیازمپدیشپاختی

نظر ۀیتکاملیدیرنقالبیوراد پچیحاصلیرزیآنیرست.
رستلزرماتینظر ۀیتکاملیسالیهاستیکهیو گریمحددویبهیز ستیشپاسچی
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تکاملـچینمانـدهیدیریکپونیمباحثچیمانپدیبیوشـیمچیتکاملچ،یباستانیشپاسـچی
تکاملـچ،یعلـومیسیاسـچیتکاملـچ،یادرنیشپاسـچیتکاملـچ،یجامعهیشپاسـچی
تکاملـچ،ی رنسانیشپاسـچی تکاملـچ،ی فلسـفۀی تکاملـچ،ی پزشـکچی تکاملـچ،ی
ز با چیشپاسچیتکاملچ،یرقتصاویتکاملچ،یو نیشپاسچیتکاملچ،یرسطواهیشپاسچی
عصبچی-یتکاملچ،یزبانیشپاسچیتکاملچ،یآدرشپاسچیتکاملچیدیموسیقچیشپاسچی
تکاملـچیتپهـایبخشـچیرزینتا ـجیدادویتکاملیبهیعرصهیهاییشـپاختیبشـریی
رست.یریگریما،یمثلیهمۀیجاندرارن،یمحصولیفرر پدیتکاملی)تکاملیز ستچی
دیتکاملیفرهپگچ(یباشیم،یهریییزیمربوطیبهیماینیزیمحصولیفرر پدیتکاملی
رسـتیدیبا ـدیردلیرزیر ـنیمپظریبهیآنینگر سـتهیشـوو.یتکامـلیحتچیمحددوی
بـهیعرصـۀیشـپاختینیـزینمانـدهیدیوایعرصهیهـاییفپـاداییدیخالقیـتینیـزی
رلهامیبخشیبووهیرسـت؛یبرنامهینو سـچیتکاملچ،یار انشیتکاملچ،یادباتیکی
تکاملـچ،یهپـریتکاملـچی)بهید ـژهیموسـیقچیتکاملـچی(یدینقـدیروبـچیوراد پـچی

نمونهیها چیرزیر نیوستیرند.
مجموعۀی»مطالعاتیتکامل«یبریآنیرستیبایفررهمیآداونیمتونیکالسیکی
دیغیرکالسیکیوایهمۀیمباحثیتکاملچ،یگامچیکویکیوایارهیشپاختیرنقالبی
وراد پچیدینتا جیدیرستلزرماتیآنیبروراویدیکمکیکپدیماینسبتیخوویاریبایر نی
رنقالبیعلمچیهریهیادشنیتریکپیم.یبراسچیدیپژدهشیوایتاا خینظر ۀیتکاملی
دیتاا خیمورجهۀیمایبایر نینظر هیدینیزیرحیاییمیررثیفرهپگچیدیعلمچیمایوای
ر نیزمیپهیگامیکویکیو گرییرستیوایر نیارستایکهیوایمجموعۀی»مطالعاتی

تکامل«یبهیآنیخورهیمیپرورخت.
نظر ـۀیتکامـلینهیحرفیآخریرسـتیدینـهیحقیقتیمحض.ینظر ۀیتکاملی
موفقیتر ـنینظر ـهیوایتبییـنییگونگـچیپیدر ـشیجانـدرارنیدیمـایرسـتیکهی
تایکپـونیرارئـهیدیرزیسـوییجامعـۀیعلمـچیپذ رفتهیشـدهیرسـتیدیهمینیکافچی

رستیمجموعهیرییاریواینشریکرگدنیبهیآنیرختصاصیوهیم.

محمداضایمعمااصاوقچ
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1 مقدمۀیمترجم

مقدمۀ مترجم

»منی کیسوسیالیسـتیرم،یز رریعقیدهیورامیدرالتر نیقانونیبشـر تی
عدرلـتیرسـت«.یر ـنیجملهیرییرسـتیرزیزندگچینامۀیخوونوشـتیآلفروی
درالس۱،یورنشـمپدیرنگلیسـچیکـهیهمیزمـانیبایوراد نیدیمسـتقلیرزیردی
بـهینظر ـۀیرنتخـابیطبیعـچیوسـتی افـت.یدرالس،یبرخـالفیوراد نی
کـهیعالقـهیرییبهیونبالیکرونیواللتیهاییسیاسـچی ایمذهبچینظر هیرشی
ندرشـت،یبـدشینمچیآمـدینظر ـۀیرنتخابیطبیعچیاریبایسوسیالیسـمیدی
معپو تیگرر ـچیمحبوبـشیپیونـدیزنـد.یرمـایوانها ـت،یسـکۀیرنتخابی
طبیعچیبهینامیوراد نیخواویدیهمینیرمریتایرندرزهیرییسرنوشتیسیاسچی
ر نینظر هیاریاقمیزو.ینظر ۀیوراد نیمتولدنشـدهیتوسـطیجپاحیارسـتی
مصاواهیشد.یگو چیپتانسیلینهفتهیوایر دهیهاییتپازعیبررییبقایدیبقایی
یشا ستهیتر ن۲یاریهیچیکسیبهتریرزیوستیارستچیهاینمچیتورنستیآزرویکپد.

1. Alfred Russel Wallace 
۲.یfittestیtheیofیsurvival؛یشا سـتهیتر نیرزینظریتکاملچ،ی عپچیرفرروییکهیبیشـتر نی

شانسیاریبررییبقایدیتولیدمثلیوراند.

مقدمۀیمترجم
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ر دهیها ـچیکـهیبـهیتعبیریتوماسیهایکسـلچ۱ی»کاای کیرسـلحۀیدرقعچیدیچ
بچینقصیاریوایزاروخانۀیلیبررلیسمیبهیرنجامیمچیاساندند«.

بار نیحال،یر نیسرنوشـتیتپهایسرنوشـتیممکنیبررییر نینظر هی
نبوویدیوایعملیهمیآ پدۀیوراد پیسـمیوایپیوندیبایسـرما هیوراییخالصهی
نشد.یهمچپانیکهیرزینامۀی۱۸۶۲یمااکسیبهیفرو پانیالسال۲یبرمچیآ د،ی
رشتیاقیردیبهیمنشأ انواع۳یریگریرزیجبهۀیمقابلیبیشترینبووهییباشدیکمتری
همینبوو.یردیعقیدهیورشتی»کتابیوراد نیرهمیتیبسیاایوراویدیمبپا چی
طبیعچ-علمچیبرریینبرویطبقاتچیوایتاا خیفررهمیمچیکپد«.یر نیتعبیری
رلبتـهیعجیـبینخورهـدیبـوویریگـریراروتیمااکسیاریبهیعلـومیتجربچیبهی
 ـاویآدا ـم،یدقتـچیردیوایکتابیسـرمایه۴ کاایخـوویاریبایفیز کیقیاسی
یکـرو،یدیگفـتیهدفـشیرزیر ـنیکتـابیکشـفیقورنیـنیحرکـتیرقتصاوی
سـرما هیوراییبایرلگوییقورنینیمکانیکیسـمادییبووهییرست.یمااکسی
وایودیپاداقچیرزید رر شیودمیجلدینخستیسرمایهیرزیوراد نینامیبرو.ی
وایسالی۱۸۷۳،ی عپچیششیسالیپسیرزییاپیجلدینخستیسرمایه،ی
نسخهیرییرزیمتنیآلمانچیآنیاریهمررهینامهیرییبررییوراد نیفرستاو.یرزی
نامۀیمااکسیرثرییبهیجاینمانده،یرمایپاسـخیوراد نیکهیبایفاصلۀییپدی
ماهینوشـتهیشـدهیباقچیرسـت.یردیپسیرزیتقد ریدیتشـکر،یناآشپا چیرشی
اریبـای»موضـوعیعمیقیدیمهمیرقتصاویسیاسـچ«یولیلینخورندنیکتابی
مااکسیعپورنیکرو.یریگریهیر نیاریهمینوشتیکهی»منیبادایورامیهریودی
مایولبستۀیگسترشیورنشیر میدیر نیرثرینیزیوایطولیزمانیبچیترو دیبری
خوشـبختچیبشـر تیخورهدیرفزدو«.یهفتیسالیبعد،یمااکسیودبااهی
بایوراد نینامهینگااییکرو،یکهیر نیباایهمیتپهاینامۀیوراد نیشانسیبقای

1. Thomas Henry Huxley  2. Ferdinand Lassalle
3. The Origin of Species (1859( 4. Das Kapital (1867(
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3 مقدمۀیمترجم

 افتـهیرسـت.یرزیمفـاویر ـنینامهیبرمچیآ دیمااکسیقصدیورشـتهی کچیرزی
آثااشی-یشا دیترجمۀیرنگلیسچیجلدینخستیسرمایه -یاریبهیوراد نی
تقد ـمیکپـدیکـهیبـایمخالفتیریکیدیردیادبهیادیمچیشـوو.یرزینظـریوراد ن،ی
تقد ـمیرثـریبـهیمعپـاییتصد ـقیآنیتوسـطیوراد ـنیبـوو،یحـالیآنکهیردی
سراشـتهیرییرزیر ـنیمباحـثیندرشـت.یضمـنیر پکهیرزیمشـچیمااکسی
مبپـچیبـریمخالفـتیعر انیبایمسـیحیتینیزیوداییمچیجسـت،یهمیبهی
ولیـلیمقادمتیها ـچیکـهیوایبرربـرینظر ـاتیعلمچیردیر جـاویمچیکرویدی
هـمیبهیخاطـریمررعاتیحـالیبرخچیرعضاییخانوروه،ی عپچیهمسـرش.ی
مـرردورتیمیـانیر ـنیودییهرۀیتاا خیسـازیهمینیجایتمامیمچیشـوو،یرمای
حیـاتیسیاسـچیر ـنیودینظر ـهیبایتمامیفررزدنشـیبیها شیتـازهیآغازی
شدهیبوو،یحیاتچیکهیرلبتهیمطابقیمیلیهیچی کیرزیآنیودیپیشینرفت.ی
وای کیسـو،یوراد پیسـمیرجتماعچ،یبایتالشیهاییهربرتیرسپپسـر۱،ی
حامچیمشهوایوراد ن،یدیفررنسیسیگالتون۲،یپسرعمۀیناتپچیوراد ن،ی
بهیسـرعتیرزیولیوراد پیسـمیسـربرآداو.یتقابـلیمیـانیوراد پیسـمیدی
مسیحیتینیزیبهیمردایباالیگرفتیدیعرصهیاریبریر نینظر هیتپگیکرو.ی
وایو گریسو،یمااکسیسمینیزیبهیتدا جیرزیعلومیتجربچیفاصلهیگرفتیدی

هریهیبیشتریانگیدبویی کیر دئولوژییسیاسچیگرفت.
رمایرزیربتدرییقرنیبیسـتمیبهید ژهیورنشـمپدرنیادسـچیبسیاایتالشیی
کرونـدیبـایفاصلهیرندرختـنیمیانیوراد نیدیمالتوس۳یبینیوراد پیسـمی
دیسوسیالیسمیآشتچیبرقررایکپپد.یپیتریکردپوتکین۴یشا دینامدراتر نی

1. Herbert Spencer
2. Francis Galton

۳.یMalthusیRobertیThomas؛ی)۱۷۶۶-۱۸۳۴(،یمتفکـریرنگلیسـچیکـهینظر ـۀیاشـدی
جمعیتیییردیتأثیریز اوییبریصواتیبپدییوراد نیرزیر دۀیتپازعیبررییبقایورشت.

4. Peter Kropotkin
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یهرهیمیانیآنهایباشـد.یکسـچیکهیکوشـیدیبایر جاویتعد التچیواینظر ۀیچ
رنتخابیطبیعچ،یتصو رییاقابتچیرزیسرشتیرنسانچیاریبایتصو ریی
همکاارنـهیجا گز ـنیکپـد.یبد نیمپظـوا،یردینمونهیها ـچیفـرردرنیرزی
افتااهاییجمعچیدیهمکاارنهیرزیگونهیهاییمختلفیجانواییگرویآداوی
تـاینشـانیوهـدیطبیعْتیبیـشیرزیآنکـهیسـتیزهیجو چیدیخووخورهچیاری
وایجاندرارنیتعبیهیکروهیباشـد،یتخمیهمکااییدیجمعیگرر چیاریکاشـتهی
رست.یهریپدیر نیو دگاهیعموماًیو دگاهچیحاشیهیرییتلقچیشده،یتایبهی
رمردزیبهیحیاتیخوویرورمهیوروهیرستیدیریکپونیمچیتورنیگفتیوایسا ۀی
شـورهدیمتعـدوییکهیر ثااگـری۱یپیدریکروه،یناو دهیگرفتـنیر نیو دگاهی

مغا ریبایصدرقتیعلمچیرست.ی
کتابیحاضریمتپچیرستیبرخاستهیرزیولیر نیسپت.یپیتریسیپگر،ی
فیلسـوفیرخالقیرسـتررلیا چیدینظر هیپرورزیبرجستۀیرخالقیز ستچ۲،ی
مچیکوشـدیبـریپا ـۀیشـورهدییکهیبهید ـژهیرزینظر ۀیبازییهـایدرمیگرفته،ی
نشـانیوهـدیتفسـیریوستیارسـتچیرزیسرشـتیرنسـانچیبریپا ـۀینظر ۀی
تکاملْیتفسیرییناصوربیرست،یدیبا دیبایتفسیرییهمکاارنهیکهینفعی
فـرویاریوایگـردینفـعیهمـگانیمچیبیپدیجا گز نیشـوو.یبهیطوایخالصه،ی
سـیپگریوایپچیآشـتچیورونیوراد پیسـمیبایسوسیالیسـمیرسـت.یبرریی
وسـتیابچیبـهیر ـنیمقصـوویردینخسـتیودیدصلـتینامیمـونیتاا خـچی
اریهـدفیقـررایمچیوهـد.یدصلـتینخسـت،ییپانیکـهیگفتهیشـد،یمیانی
وراد پیسـمیدیسـرما هیوراییرسـت.یسیپگریمچیکوشـدیسروستچینشانی
وهـدیر ـنیودیتالزمـچیبـایهـمیندرانـدیدیبپابرر ـن،یبـازیکـرونیر ـنیگرهیی
دی سوسیالیسـمی میـانی نیـزی ودمی دصلـتی نیسـت.ی وشـورای تاا خـچی

1. altruism
2. bioethics
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مااکسیسـمیبرقـررایرسـت.یسـیپگریوایعینیر پکهیهمدلـچییپدرنچیبای
مااکسیسـمینشـانینمچیوهد،یعمیقاًیولبستۀیسوسیالیسمیرست.یبایبازی
کرونیر نیودیگرهیردیمچیکوشدیودیعپصریآزروشده،ی عپچیوراد پیسمیدی
سوسیالیسـم،یاریبایهمیپیوندیزند.یرمایر نیپیونِدیتازهیتپهایوایصواتچی
ممکـنیمچیشـوویکـهیحکیدیرصالحاتـچیوایهـریودینظر هیرعمالیشـوو؛ی
نخسـت،یسوسیالیسـمیبا دیتصوارتیخامیدیناواسـتشیاریرزیسرشتی
رنسـانچیکپـاایبگـذراویدیآنهـایاریبایتصو رییعلمچیکهیز ستیشپاسـچی
بهیوستیمچیوهدیجا گز نیکپد.یبررییمثال،یوایسوسیالیسمیتکاملچی
رزیفـرویرنتظـااینمـچیادویخوویاریفدرییخلقیکپد.یرنتظاایر نیرسـتیکهی
واهمیتپیدگـچیمپافـعیفـروییرشیاریبایمپافعیجمعـچیمالحظهیکپدیدیبری
پا ۀینفعیهمگانیتصمیمیبگیرو.یر نیجا گز پچیتجد دنظرییرساسـچی
اریوایسیاسـتیدیرقتصـاوییـنیبـهیهمـررهیوراو.یودمیر پکـهیتصو ـری
تأ یدشـدۀیسـیپگریرزیسرشـِتیز سـتِچیرنسـانینیزیبایتلقچیمشهوایوای
ز ستیشپاسـچیتفادتیها ـچیوراو.یوایر ـنیتصو ـِریبد ـل،یرنسـانیبهی
ذرتیخووینهیستیزهیجویکهیرهلیهمکااییرستیدیبهینسخهیرییرزی کی
فا دهیگرر چیجمعیگرر انهیپا بپدیرست.یرمیدیسیپگریر نیرستیکهیپیوندی
وراد پیسمیدیسوسیالیسمیرمکانیبازتعر فیخطیمشچیهاییتثبیتیشدهی
وایعرصهیهـاییرجتماعـچیدیرقتصـاوییاریفررهـمیکپـد؛یبازتعر فـچیوای

جهتینوعچیآامانیسوسیالیستچیدرقعیبیپانه.
رزیارهلهیفتوحچیممپونیرمیکهیرزیسریلطفیمتنیترجمهیاریخورندیدیآنی
اریصیقلیورو.ینیزیسـپاسید ژهیورامیرزیمحمداضایمعمااصاوقچیکهیبای
دسورسیتحسینیبررنگیزشیمتنیاریمقابلهیکرویدیپیشپهاوها چیشا ستهی

ورو،یهریپدیکهیوانها تیوستمیاریوایِرعمالیهمۀیآنهایبازیگذرشت.
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